
  

  

התפנו , מלחמת עזהשלאחר  בעודם בהפסקת אש
   לנופף בחרבות זה על זהליברמן ולפיד, בנט, נתניהו

  

  
, מלחמה בעזההסבב האחרון בסיימה את שהפסקת האש 

כואב של הארוך והתהליך ה את הפלסטינים בפניהותירה 
לאחר האבל על ההרוגים , התשתיותשיקום ההריסות ופינוי 

נמצאים שבתיהם נהרסו פלסטינים אלפי שרות ע. הרבים
   .לסיוע מארגונים בינלאומייםנזקקים ו, עדיין באוהלים

שניצחה על המלחמה , אולם בקואליציה של נתניהו
הראשים טרודים , מלחמהבושמבקשת להאמין גם שניצחה 
בחשבונות ובתככים לקראת 

  .הבחירות הבאות
ר מפלגת "יו, השר נפתלי בנט

ות הצליח לכפ, הבית היהודי
חוקה ) 10.9(בשבוע שעבר 

אשר , חדשה בוועידת מפלגתו
הוא לא . חיזקה את סמכויותיו

הסתיר כי מטרת המהלך היא 
להמשיך במיתוג מחדש של 

 עם מיןמפלגתו כמפלגת י
החותרת , יומרות שלטוניות

בכנס . להחליף את הליכוד
, פעילים סגור של מפלגתו

אני חייב לגמור  ":הסביר בנט
] אישור החוקה [את העניין הזה

" כי אחרי החגים אנחנו כבר יוצאים לבחירות חדשות, עכשיו
שבוע החל את תעמולת באותו ). 12.9, "מקור ראשון("

נותרנו "כי ) 9.9(כתב בעמוד הפייסבוק שלו כאשר , הבחירות
, לא הליכוד. המפלגה היחידה המתנגדת למדינה פלסטינית

 מפלגה שעומדת אין עוד... לא יש עתיד, לא ישראל ביתנו
  ".כחומה בצורה מול ההזיות המדיניות

ר מפלגת "יו,  השר אביגדור ליברמןעמדה הפוכה השמיע
: אשר אחת לכמה זמן ממציא עצמו מחדש, ישראל ביתנו
בראיון שהעניק .  כיונה מתונה–ועכשיו , לעיתים כנץ

אין שום חפיפה בין בנט "אמר כי , )23.8 (2לחדשות ערוץ 
אני בעד הסדר ... ראל ביתנו זה ימין פרגמטייש... לבינינו

אני מציג  ":בהמשך אמר". אבל נגד להיות פראייר, מדיני

לשר בנט , לראש הממשלה יש תפיסה אחרת. תפיסה אחרת
  ".אפילו ליאיר לפיד יש גישה אחרת, יש תפיסה אחרת

צודק ליברמן בכך שמנהיגי סיעות הקואליציה מבטאים 
בתוך כמה ימים יהיה עליהם . עמדות שונות בנושא המדיני

 שייפתח ומתן- במשאלהחליט מה תהיה עמדת הממשלה
ראשי ארבעת  ם שלועמדת, בקהיר בינם לבין הפלסטינים

  .מחישוביהם האלקטוראלייםגם הקואליציה תיגזר 
המתיחות והתחרות ביניהם 

ביחס להצעת גם ת ומתבטא
מ על "לפיד לבטל את המע

, נתניהו. דירותרכישת 
מתנגד , שבתחילה תמך בתכנית

, צבי בראל. לה כיום נחרצות
, "הארץ"הפרשן הפוליטי של 

ציטט את מקורביו של ראש 
הסבורים כי , )12.9(הממשלה 

התעקשותו של לפיד להמשיך 
חרף , ולקדם את החוק

, התנגדותו של ראש הממשלה
הוא : "מרמזת על הבאות

מתעסק בתרחישים ] לפיד[
או שראש הממשלה : פוליטיים

ואז לפיד יוכל לומר , משם שאין לו עניין בבחירות, ייכנע
הוא , לחלופין... עמדתי במילתי, כופפתי את ביבי: לבוחריו

רציתי להיטיב עמכם : יפרוש מהקואליציה ויאמר לבוחריו
 בראל ".שלה עמד בדרכיאבל ראש הממ, ולא להעלות מיסים

נטרף מהתיאום הטוטאלי בין לפיד "נתניהו כי מוסיף 
מה הם ... הם נפגשים ומשוחחים בתדירות גבוהה. לליברמן

  ".הוא שואל עצמו, זוממים לאחר הבחירות
, יחד ולחוד, כולנו צריכים לשאול מה זוממים, למעשה

הם אולי מחליפים ניסוחים  .ליברמן ולפיד, בנט, נתניהו
 הם מאוחדים, אולם לאמיתו של דבר, התאם לסקריםב

סרבנות שלום המלווה בהרחבת : מאחורי אותן עמדות יסוד
  .הפערים החברתיים

  2014 ספטמבר ב17, 37   גיליון 
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 חידושים לשוניים
 ".אבו מאזן הוא מחבל דיפלומטי"

 )26.8, "וואלה", סגנית שר הפנים, כ פאינה קירשנבאום"ח(

 

 ביבי מלך ישראל
כבר עכשיו אפשר לומר עליו כי הוא שונה ממנהיגי ישראל "

בור מה הוא מסוגל לע. בעבר שהובילו את העם במלחמה
הוא מסוגל לעבור ; שנקרא תהליך של למידה אסטרטגית

לדבוק במטרה ולהמשיך , לשנות כיוון, שינויים בתוכו
נתניהו : צר לי לבשר לרעשנים השוחרים את רעתו. בהתמדה

העביר את ישראל דרך משברים קשים בחודשיים האחרונים 
ייתכן שאף עבר את המשבר . ועבר בעצמו משברים קשים

 ".ערכההקשה במ

 )27.8, "מקור ראשון"מאמר המערכת של , אמנון לורד(

 

 הקפיטליסט, הוד מעלתו
, הי ביקר באחד ממפעלי החברה-ר סמסונג לי קון"כאשר יו"

העובדים קיבלו כמה הנחיות שכללו הוראה לחנות מאחורי 
המכוניות המכוערות שלהם עלולות לפגוע '-המפעל משום ש

, בנוסף. למטה מהחלונותואיסור בהייה ', במבקר הבכיר
כדי ,  עבור העובדיםהונחו סוכריות מנטהבחדרי השירותים 

 שטיח אדום נפרש בחוץ .לנטרל ריח רע מהפה שלהם
 מהנדס בחברה צוטט. ר לשלום"ומאבטחים בירכו את היו

סמסונג '-ו' אסרו עלינו להסתכל עליו, למעשה'כי באומרו 
 ".'ר לי הוא אלוהים"והיו, היא דת

 )29.8, "בלומברג" בסוכנות ידיעה(

 

  נתניהו מסוכן לכולם
הרס באכזריות , התקוע והמתוסכל, שלטון הגולם הישראלי"

אווילית מוסדות ציבור ומגדלי דירות בעזה וחצה את הגבול 
. שבין הגנה עצמית ולחימה לגיטימית לטרור מדינתי פסול

. נתניהו מסוכן ליישובי הגדר. עוד נשלם על כך מחיר כבד
 ".יהו מסוכן לכולםנתנ

 )31.8, "וואלה", עוז-תושב ניר, העיתונאי עודד ליפשיץ(

 

 צר אופקים
אני רואה רק אופקים . אני לא רואה שום אופק מדיני"

 ".ביטחוניים

  , סגן השר במשרד ראש הממשלה, כ אופיר אקוניס"ח(

  )31.8, "קול ישראל"

  

, הכסף הולך להתנחלויות
  ולא לעיירות הפיתוח

  
  

שוויון במימון - שעוסק באי, ח חדש של מרכז אדוה"דו    
פורסם בשבוע שעבר , ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים

 .2012-1991נתונים מקוממים על השנים וחשף 
 ההשקעה הממשלתית הגדולה 2012בשנת , ח"לפי הדו    

 2,695  –הייתה בהתנחלויות , ללא מענקי איזון, ביותר לנפש
. 1991 לעומת 50%-ינוק של כז, שקל לתושב בממוצע

 . שקלים1,892-ברק מדובר , לעומת זאת, בעיירות הפיתוח
 בתושבי ההתנחלויות 240%חל זינוק של , באותה תקופה    

 60%וזאת לעומת גידול של , ) אלף360- אלף לכ100- מ(
גם , 90-  שבשנות ההזינוק התרחש משום. בכלל האוכלוסייה

שמאל - ממשלות שנחשבו ממשלות מרכז כהונת מהלךב
, )פרס וברק, מרצ בראשות רבין-דוגמת ממשלות העבודה(

 .נבנו התנחלויות חדשות והורחבו התנחלויות קיימות
: ח"ממחברי הדו, ר שלמה סבירסקי"לדברי ד    

ההתנחלויות האידיאולוגיות משיגות בעזרת סיוע מסיבי של "
 ".ראל הייתה רוצההמדינה רמת חיים שכל האוכלוסייה ביש

  
  

 גזירה בלתי שווה
  
  

על , ואולי גם תעמוד לדין, כ חנין זועבי נחקרת"ח    
אף על פי שהיא , התבטאויותיה במהלך ההסלמה האחרונה

הביעה את תקוותה לשובם בשלום של שלושת הנערים 
" סרוגים"האינטרנט הכותבים באתר , לעומת זאת. החטופים

זאת למרות שפרסמו .  מבפנים לא יראו תחנת משטרהועורכיו
בה הביעו שמחה לאיד נוכח מותו  ,"מגיע להם"בשם כתבה 

וזאת משום שמרבית , מירי פגז מרגמה של הילד בנחל עוז
הכתבה המקוממת . תושבי הקיבוץ תמכו בהינתקות מעזה

אולם לא גררה תגובה מצד רשויות , אומנם עוררה כעס
  .יתים יהודיםשיש דין אחר כשמדובר במס, כנראה. החוק

נפגש ר שא, עכ לשעבר סעיד נפא"של חבמקרהו כך גם     
ועקב פגישה , מנהיג פוליטי פלסטיני בעת ביקור בסוריהעם 

ניקוב 'השר לשעבר סטס מסז.  נגזרה עליו שנת מאסר– זו
  בתאבלותאבל הוא לא הולך ל, נפגש עם מקבילו האיראני

לא כלל אני עם השר האירשלו הפגישה , יתרה מזאת. המעצר
ימני נפגש עם ר שאכש, מסתבר. ביקורת ציבוריתלוותה ב
 מניעיו נחשבים תמיד למניעים –" מדינת אויב"-מנהיג מ

; בוגדנחשב אז הוא  – כשאיש שמאל עושה זאת; פטריוטיים
  .הוא עלול לשבת בכלא – עושה זאתערבי בישראל וכש

  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  

  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניארבדו

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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 3/  עובדים 
 

  

  זה לא עובד? ובד ארעיע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  ": זו הדרך"-בראיון ל, ר הוועד הארצי של עובדי הדואר"יו, ון'שמעון פרג
משרד האוצר מוביל מגמה של הרחבת הפערים הכלכליים וריסוק העבודה "

  "ולהחליפם בעובדים ארעיים,  עובדים1,500לא נאפשר לזרוק . המאורגנת
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מציג ,     בול חדש שהנפיק השירות הבולאי בשבוע שעבר
ימים . אביב- הקומות של תל-דימוי צבעוני של המגדלים רבי

צעדו אלפי מפגינים מתחת , ספורים לאחר הנפקת הבול
אביב ועד לבניין - מרחבת מוזיאון תל–לאותם מגדלים 
 עובדי 1,500 במחאה על הכוונה לפטר –קריית הממשלה 

  ".ארעיים"ולהחליפם בעובדים המוגדרים , לדואר ישרא
    הפגנה גדולה זו הצטרפה לשורה של 

 בערים  של סניפי דוארמחאות והשבתות
שהחלו לפני כשלושה , שונות בארץ

הפגינו העובדים מול , בין היתר. שבועות
יאיר , ביתו של שר האוצר

      .וכן מול משרד האוצר, לפיד
בי בי בי בי אאאא, ר ההסתדרות"יצוין כי יו

אינו שולל עקרונית את , ניסנקורןניסנקורןניסנקורןניסנקורן
אלא רק מוחא על כך שזו , ההפרטה

בוועידת . נעשית ללא תיאום עמו
כי ההסתדרות ) 2.9(אמר " כלכליסט"

וכי , "רפורמה מבנית"-לא תמנע דיון ב
" רפורמה"- אפשר להגיע ל

טובה למשק וטובה "שתהיה 
  ".אבל לא בשליפות, לצרכנים

, )11.9(אביב -תקיימה בתלהגדולה שה    לאחר ההפגנה 
, וןוןוןון''''שמעון פרגשמעון פרגשמעון פרגשמעון פרג, ר הוועד הארצי של עובדי הדואר"שוחח יו

.  ביקורת קשה על יחסה של הממשלהמתחו, "זו הדרך"עם 
הפגנת האלפים שהתקיימה היום ביקשה לבטא מחאה "

 עובדים צפויים להיות 1,500-ולהשמיע קול זעקה על כך ש
במסגרת תהליך " .ןו'אמר פרג, "לא עוול בכפם לע, מפוטרים

 1,200הסכמנו לפיטורי , ההבראה שעוברת חברת הדואר
אולם ערב החתימה על . עובדים כדי להבריא את החברה

משרד האוצר העלה את הדרישה לזרוק הביתה , ההסכם
  ".ולהביא במקומם עובדי קבלן זולים,  עובדים נוספים1,500

  

   ????ור את המשברור את המשברור את המשברור את המשברדרוש כדי לפתדרוש כדי לפתדרוש כדי לפתדרוש כדי לפתמה מה מה מה 
חייבים להוריד מן השולחן את :  פשוטות    הדרישות שלנו

, שהם עובדים טובים,  דואר עובדי1,500התכנית להחלפת 
 5%- הסכמנו כבר לקיצוץ ב. בעובדים ארעיים ללא זכויות

משכרנו והסכמנו לפתוח את יחידות הדואר עד השעה שמונה 
במסגרת צעדי ההתייעלות וכדי לשפר את השירות , בערב

  . שבירה של הכליםיא ה–טורים אולם גחמת הפי. לציבור
  

   ????לדעתך מבקשת ההנהלה להשיגלדעתך מבקשת ההנהלה להשיגלדעתך מבקשת ההנהלה להשיגלדעתך מבקשת ההנהלה להשיגמה מה מה מה 
, מובילים ראש הממשלה ומשרד האוצרש    יש כאן סדר יום 

יגרור הרחבה של הפערים הכלכליים וריסוק העבודה ר שא

ידונו , צעדים דוגמת אלה שנוקטים כיום נגדנו. המאורגנת
  .המוני עובדים למציאות של אבטלה

  

   ????באילו תגובות נתקלתם לאחר שיצאתם למאבקבאילו תגובות נתקלתם לאחר שיצאתם למאבקבאילו תגובות נתקלתם לאחר שיצאתם למאבקבאילו תגובות נתקלתם לאחר שיצאתם למאבק
אביב השתתפו נציגי ועדי -    בהפגנה שקיימנו הבוקר בתל

ר ההסתדרות הכריז על סכסוך "ויו, עובדים מכל הארץ
אם שר האוצר לא יתערב . עבודה בהסתדרות עובדי המדינה

לא , ולא יוביל לפתרון המשבר על בסיס העמדות שהצגנו
  .דים הארגונייםנהסס להחריף את הצע

  

        סירבו להיות עובדות קבלןסירבו להיות עובדות קבלןסירבו להיות עובדות קבלןסירבו להיות עובדות קבלן
  
  

של עובדי בדואר מאבק נגד העסקתם היסטוריה של ה    ה
  . לפני למעלה מעשרים שנהה החלקבלן חסרי זכויות

ים שהועסקו  התארגנה קבוצה של נש1992    בנובמבר 
אך ללא זכויות סוציאליות , דווריותווה כתק-בדואר בפתח

, דמי הבראה, חופשה שנתית, בודהבסיסיות כגון קביעות בע
  . ותק בעבודה וחופשה לצורך שמירת הריון

אליה הצטרפו דווריות ודוורים ,     הנשים הכריזו על שביתה
השביתה לא זכתה . שהועסק בסניפים אחרים של הדואר

הם גם , משום שכעובדים שאינם קבועים, בהכרת ההסתדרות
  .לא היו מאורגנים

. מועסקים בדואר היו עובדים קבועים    באותן שנים רוב ה
, העלה, בתחילת דרכי הפרלמנטרית, אולם בירור שעשיתי אז

 לחוק רשות הדואר 46כי שורש הבעיה היה נעוץ בסעיף 
  . "ייעול המערכת"-שלכאורה נועד ל, )1986(

דואר אפשרות להעסיק דוורים סוכנויות     סעיף זה העניק ל
לכאורה במעמד  שהם, "מחלקי דואר"תחת ההגדרה 

למרות שחתמו על נייר שקבע אך ". קבלנים עצמאיים"של
, היו שכיריםדוורים האלה בפועל ה, "מחלקי דואר"שהם 

הממונים ש, שנדרש מהם להתייצב בסניף בשעה מסוימת
התשלום אילו  ו,קף עבודתםיהיו קובעים את העליהם 

  . שקיבלו היה מותנה בתפוקתם
אשר , לחן הכנסת הצעת חוק הנחתי על שו1992    בדצמבר 

 של חוק רשות 46בסעיף " מחלקי דואר"ביטלה את המונח 
אולם גם , הצעת החוק נתקלה בהתנגדות האוצר. הדואר

  .ההסתדרות וועד העובדים של הדואר לא תמכו בתיקון
    הדווריות והדוורים השובתים שאבו עידוד מהצעת החוק 

 תבעו לקבל הם ארגנו הפגנות בהן. והחריפו את מאבקם
  .מעמד של עובדים קבועים

ובעקבותיו אכן , 1994-התיקון לחוק אושר סופית ב    
  .למעמד של עובדים קבועים" מחלקי הדואר"הועברו כל 

        
        
        

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז



 4/מדיניות 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

   ל לטייח"תנו לצה
  
  
  
  
  
  

, "בצלם"-  ו"יש דין",     שני ארגוני זכויות אדם ישראליים
כי מערכת , )8.9(בעו בגילוי דעת שפרסמו בשבוע שעבר ק

, יםנמצייהארגונים . אכיפת החוק הצבאית כושלת לחלוטין
כי מערך החקירות , לאחר בחינת תוצאות של מאות חקירות

 וכי המנגנון ,חקירה רצינית ואפקטיבית מאפשר ינוהקיים א
סובל מכשלים מבניים חמורים ההופכים אותו לחסר יכולת 

 . לקיים חקירות מקצועיות
הנתונים מוכיחים כי הרשויות ,     לדברי הארגונים

 מעוניינות לחקור הפרות של זכויות אדם של ינןא הישראליות
ועדת יישום המלצות -אי. ידי כוחות הביטחוןבפלסטינים 

 . מחזק מסקנה זאת,  שנה וחצי לאחר פרסומן,טירקל
 החליט לדחות את בקשתו של סא״ל רונן "בצלם"ארגון ה    

, הפרקליט לעניינים מבצעיים בפרקליטות הצבאית, הירש
, מלחמת עזהלהעביר לצבא מידע אודות אירועים ״חריגים״ ב

 בניגוד למדיניות הארגון לאחר אירועי לחימה קודמיםוזאת 
החלטה זו התקבלה בעקבות . שניהלה ישראל ברצועת עזה

של החקירות שניהלה , בלשון המעטה, התוצאות הדלות
 . הפרקליטות הצבאית עד כה

״בצלם סבור שחיוני לחקור : "בצלם"מנכ״ל , חגי אלעדחגי אלעדחגי אלעדחגי אלעד    
י הדרג "את ההנחיות והפקודות שניתנו לכוחות הצבא ע

נוגע למדיניות ובמיוחד חשדות ב, המדיני והצבאי הבכיר
ידי הפרקליטות בתקיפה לא חוקית שהוכשרה מראש 

,  יכול לחקור את עצמוינולכאורה ברור שגוף א. הצבאית
אבל גם הפעם צפוי הצבא לחקור את התנהלותו שלו במהלך 

 ללא ביקורת ותנהליוגם הפעם החקירות , ׳צוק איתן׳
אם יוקם כעת , להבדיל ממנגנוני הטיוח הקיימים. חיצונית

מנגנון חקירה עצמאי לבחינת החשדות להפרת המשפט 
שמטרתו תהיה גילוי האמת ונקיטת , ההומניטארי הבינלאומי

נברך על כך ונסייע מקצועית לחקירה  –צעדים נגד האחראים 
 ".רצינית כזו כמיטב יכולותינו המקצועיות

המתייחסים לתוצאות , ן לאחרונה שפורסמ"יש דין"נתוני     
,  לעבירות שביצעו חיילים כלפי פלסטיניםחקירות של חשד

מצביעים על ירידה משמעותית בשיעור הגשת כתבי האישום 
 קורא לעריכת רפורמה "יש דין". ביחס לשנים קודמות

חקיקה המתייחסת בדחופה ומרחיקת לכת במערך החקירות ו
צעדים אלה . לביצוע פשעי מלחמה וענישתם ככאלה

ת ואפקטיביות ומיצוי הכרחיים להבטחת חקירות מקצועיו
 . הדין עם האחראים

מערך החקירות של : ""יש דין"לית "מנכ, נטע פטריקנטע פטריקנטע פטריקנטע פטריק    
הנתונים צריכים להדליק נורה אדומה בנוגע . ל כושל"צה

לחוסר נכונותה של ישראל לקיים חקירות רציניות 
המחקר רב השנים של יש דין מוכיח כי זו . ומקצועיות

קירות אפקטיביות בימי מערכת שאינה מסוגלת לקיים ח
אנו . וקל וחומר שאינה יכולה לעשות כן בימי לחימה, שגרה

שבים ומתריעים מדי שנה אודות מצבו החמור של מערך 
 אך נראה כי ישראל מסרבת לטפל בכשלים ,החקירות

חרף , המבניים או לעשות את המינימום ההכרחי כדי לשפרו
המסקנה . רת נוקבת של ועדות ציבוריות וארגוניםביקו

הבלתי נמנעת היא כי מדינת ישראל איננה מעוניינת לחקור 
  ".פגיעות בפלסטינים

  
  

  :בנושא" יש דין"ח החדש של "    לקריאת הדו
http://tinyurl.com/yeshdin2014  

  

המניין של -מן-הוועידה שלא
   י נדחית לחודש דצמבר"מק

  
  
  
  

כזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     הוועד המר
דן בהכנות , )12.9 (בישיבתו שהתקיימה בחיפה, )י"מק(

המניין -מן-לקראת הוועידה שלא
שעל קיומה , של המפלגה

הוחלט בעקבות תוצאות 
האחרונות הבחירות 

  .לרשויות המקומיות
י "    הוועד המרכזי של מק

העריך כי יש מקום לדחות 
מה ולא לקיי, את הוועידה

כדי לאפשר , בחודש ספטמבר
דיון מעמיק וניתוח של 

ובהן המלחמה בעזה וההתפרצות , ההתפתחויות האחרונות
  .הפאשיסטית בישראל

,     הוועד המרכזי קבע כי הוועידה תתקיים בחודש דצמבר
ח הוועד המרכזי "וכי יוכנו ראשי פרקים מעודכנים של דו

  .טי החדשובהם גם הערכת המצב הפולי, לדיון בסניפים
  

  משלחת חברי פרלמנט אירופי 

  בביקור בישראל ובשטחים הכבושים
  
  
  
  

סיעת החליטה , בעקבות המלחמה שיזמה ישראל בעזה    
לשלוח ) GUE/NGL( המאוחד בפרלמנט האירופי השמאל

לאחר .  לביקור באזורמחברי הסיעה 15משלחת של 
בקשת המשלחת לבקר ברצועת שהרשויות בישראל דחו את 

וקיימו בירושלים פגישה ) 4.9(הגיעו חבריה לישראל , העז
,  יש גבוללרבות ,ארוכה עם נציגי ארגוני שלום וזכויות אדם

קול אחר , שכולותהמשפחות הפורום , לוחמים לשלום
  . רבנים לזכויות אדםו שדרות ועוטף עזהב

קיימה המשלחת סיור מודרך בחומת , לאחר הפגישה    
ה בגדה המערבית משך שלושה ושהת, ההפרדה בירושלים

עם ) 7.9(אביב נפגשה המשלחת -בביקור שקיימה בתל. ימים
ומירב ) מרצ(ניצן הורוביץ , )ש"חד(חברי הכנסת דב חנין 

עיקר התעניינותם של חברי המשלחת נגע ). העבודה(מיכאלי 
,  הסכם שלום צודקםיבוש ולקידוסיום הכיכולתם לתרום לב

ינית עצמאית בשטחים פלסטהמתבסס על הקמת מדינה 
לצידה של , לרבות ירושלים המזרחית, 1967-שנכבשו ב

  . מדינת ישראל
    חברי המשלחת האירופית מתחו ביקורת על דבריהם של 

והזדהו עם העמדה שהציג , חברי הכנסת מיכאלי והורוביץ
ראש המשלחת וממנהיגות  – מרטינה אנדרסון. כ חנין"ח

כי רק אמרה גדילה לעשות ו ה–באירלנד " שין פיין"מפלגת 
 שמנעו מחברי המשלחת לשוב ה היו אלכ חנין"חדברי 

 .לביתם מיואשים וחפויי ראש
שתוכנן ואורגן בידי , ביקורה של המשלחת בישראל    

מגילוי . ההיה מוצלח ופור, י"המחלקה לקשרי חוץ של מק
הדעת שהוציאה המשלחת עם חזרתה לאירופה וממסיבת 

 שאימצה את תכנית השלום עולהבריסל העיתונאים שערכה ב
 באמצעות יתרבין ה,  זותכניתלקדם  וכי תפעל ,י"של מק

רם מוחלט על מוצרי ח: תו של הכיבושלחץ להחרמ
  .ועוד, מניעת הספקת נשק לצבא, ההתנחלויות

 עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיף



  

 5/המזרח התיכון 
 

  

  מדיניות המקל הארוך נוסח אובמה
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

כתישה מסיבית "למקרא צירוף המילים     
ב " תכניתו של נשיא ארהשתיאר את, "מהאוויר

ארגון ברק אובמה למלחמה ממושכת נגד 
" המדינה האיסלאמית"המכנה עצמו , ש"דאע

ממש התבקש , )10.9, "ידיעות אחרונות("
חמאס  "–) 20.8(הו להזכיר את הכרזת נתני

אך הדמיון בין המלחמה בעזה ". שההכתיקבל 
לבין המלחמה אליה מוביל ממשל אובמה אינו 

  .לשוני בלבד
  

  אובמה בדרכו של בוש
הבהיר , )10.9(  בנאום המלחמה שנשא   

הברית תגביר את הפצצתם - אובמה כי ארצות
 .ש"דאעמהאוויר של אזורים שבשליטת 

 עשר מדינות ערביות נציגידה עם 'במפגש בג
 קרי ון' האמריקאי גהשיג שר החוץ, )11.9(

. הסכמה לשימוש בבסיסים האמריקאיים הממוקמים בהן
צרפת וגרמניה על , נוסף לכך הודיעו מדינות כמו בריטניה

  .תמיכתן בהכרזת המלחמה
לקואליציה שהקים ממשל אובמה דמיון רב לזו שהקים     

, וכמו בימי בוש. קאהנשיא בוש כשפתח במלחמה בעיר
 תית של המלחמה אינה להגן על אזרחיםיהמטרה האמ

 ,אלא לבצר את ההגמוניה הצבאית, ק או בסוריהאבעיר
  .והכלכלית האמריקאית באזורהפוליטית 

המביע זעזוע מהרג אזרחים ומטיהור אתני נוסח , אובמה    
 פלסטינים 2,200וצבאי להרג הרי נתן גיבוי מדיני , ש"דאע

קבוצות החמושות תמיכה לה גם העניק אובמ. עזהברצועת 
-שהפילה כבר כ,  בסוריהשפתחו לפני שלוש שנים במלחמה

  .ש"דאעתופעת ולידה את ר השאו,  אלף קורבנות200
  

  טורקיה כמשל
מיהם הגורמים התומכים , אובמה לא טרח לציין בנאומו    

אם היה מונה .  פעילותו הצבאיתש ומאפשרים את"בדאע
טורקיה הרי מקום מרכזי ביניהם הייתה תופסת , להגורמים א

ו ובה ממוקם בסיס אווירי "החברה בנאט, בהנהגת ארדואן
  .אמריקאי גדול

טורקיה מוגדרת כיום כצינור החמצן הכלכלי של ארגון     
כי חברות טורקיות , דיווח) 10.9" (כלכליסט. "ש"דאע

ש שואב בשדות "נפט שדאע, בידיעת השלטונות, רוכשות
בצד הטורקי של , נוסף לכך. ק ובסוריהאעליהם השתלט בעיר

, ש" של דאעפועלים מחנות אימונים, הגבול עם סוריה
 לטיפול  בתי חוליםוכן, אליהם מגיעים מתנדבים מאירופה

  .בפצועים של הארגון
שכן היא דורשת , דה'טורקיה לא השתתפה במפגש בג    

כי ממשל אובמה יצייד בנשק , הפצצותכתנאי לתמיכתה ב
. הממשלה הסוריתחדיש את ארגוני הטרור הפועלים נגד 

אשר אירחה , תנאי דומה לתמיכה בהפצצות הציגה סעודיה
  .את המפגש עם קרי

  

  האיום על ריבונות סוריה
ש "כאשר ציין אובמה בנאומו כי ההפצצות על דאע    

. כניתהיה ברור שסוריה כלולה בתו, "בכל מקום"יבוצעו 
נת ממשלת בובות שם מכה, קאאלא שבניגוד למצב בעיר

ש בסוריה ללא תיאום "הפצצת מטרות של דאע, אמריקאית
  . פגיעה ברורה בריבונותהההיתה הסורית עם הממשל

  

כי סוריה , גורמים רשמיים הבהירו בסוף השבוע שעבר    
מוכנה להגיע להסכמות עם ממשל אובמה לגבי פעולות נגד 

.  שוללת כל פעילות צבאית ללא תיאום מראשאך, ש"דאע
  .ןאעמדה דומה נקטו דוברים רשמיים של רוסיה ואיר

  

התומכת בארגונים אך ממשל אובמה דבק במדיניות     
ומסרב ללמוד לקח מתוצאות ,  אסדהלוחמים נגד ממשלו של

  .ק לפני עשוראב בעיר"ההרסניות של מלחמת ארה
  

  ?ומה הלאה
  

ב להפציץ "לשגר את חיל האוויר של ארהאובמה יכול , כן    
 קא בעירכפי שלימדה ההיסטוריה העקובה מדם, "לכתוש"-ו
בדומה לנתניהו , אך לאובמה). ובאזורים אחרים(באפגניסטן ו

חברתית -אין שום תכנית מדינית וכלכלית, את עזה" כתש"-ש
  .ליום שאחרי

  

ש "השפעתם של ארגונים פונדמנטליסטיים דוגמת דאע    
הדיכוי , רת ככל שמתרחבים העוני והמצוקה הכלכליתגוב

וגם (אך מבחינת ממשל אובמה . הפנימי והייאוש הפוליטי
 ,התיכון-סבלם המעמיק של אזרחים במזרח, )נתניהומבחינת 

 אינו שקול כלל ועיקר ,לשולייםיותר ויותר הנדחקים 
משרתים של הגנת המשטרים ה, לחשיבות של השליטה בנפט

של " יציבות"-  ושל הבטחת ה,לאומיות-בחברות הראת ה
  .הריאקציה המקומית

  : רח התיכוןשני הפנים של המדיניות האמריקאית במז

 "כיבוי אש"הן הפצצות  טוענת ש– מצד שניו, לבה אשמ -מצד אחד 
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ן לכהמ שנה ב300לאחר    האם 
הממלכה "-מהייתה סקוטלנד חלק 

 –יפסיק הדגל הבריטי , "המאוחדת
 להתנופף – בספטמבר 18-לאחר ה

באותו יום ילכו ? מעל סקוטלנד
 להצביע במשאל עם הסקוטים

בשאלת עצמאותה והיפרדותה של 
רוב מבין אם . סקוטלנד מבריטניה

 אז במארס –' כן'הסקוטים יצביע 
וחברי , תו סקוטלנד עצמאכריז ת2016

הפרלמנט שלה יעזבו את הפרלמנט 
זה כבשלב , אגב. הבריטי שבלונדון

, צפויה הממשלה הבריטית ליפול
 59שכן מבין , בהיעדר רוב בפרלמנט
מייצגים את החברי הפרלמנט 

 הם חברי מפלגת 44 –סקוטלנד 
ורק אחד הוא , הלייבור שבשלטון

  . האופוזיציה השמרניתחבר מפלגת
  
  

אזור סקוטלנד ל  ש    בגילוי דעת
, במפלגה הקומוניסטית הבריטית

כי , טומי מוריסון, מזכיר האזורהסביר 
טים אינם תומכים הקומוניס"כי 

מוצעים בפנינו בעצמאות בתנאים ה
הדרישה , 30-מאז שנות ה. כיום

, שהעלנו הייתה לפדרליזם מתקדם
בתמיכת  זכתה 70-דרישה שבשנות ה

  ".האיגודים המקצועיים של סקוטלנד
  
  

? "פדרליזם מתקדם"-    מה הכוונה ב
הפתרון שאנו : " מפרטמוריסון

אלא ,  בלבדהסדר חוקתימציעים אינו 
כזו , מדובר בשיטה שונה מן היסוד

 המאבקים לקדם אתשתאפשר 
החברתיים ברחבי בריטניה כדי 

 צודקת חלוקת משאבים להבטיח
שאנו ' ם המתקדםפדרליז'-ב .יותר

הממשלה הפדראלית תקבע , מציעים
, את המדיניות הכלכלית הכוללת

אולם החוקה תחייב אותה להקצות 
משאבים לאזורים השונים באופן יחסי 
לצרכים החברתיים הקיימים בכל אזור 

פרלמנטים מקומיים , יתר על כן. ואזור
ואולי גם , לסיבוו,  בסקוטלנד–

 –ליה בחלקים פריפריאליים של אנג
להעביר חברות ושירותים יוכלו 

בצורות להתערב ו, לבעלות ציבורית
  ".שונות בכלכלה לטובת העובדים

    אולם התכנית לעצמאות אותה 
מקדמת המפלגה הלאומית הסקוטית 

 –" הספר הלבן" תכנית שמכונה –
מלכדות זו  ":שונה מאוד מתכנית זו

זו . עבור מעמד העובדים הסקוטי
 את כוחם של תכנית אשר תחזק

  ".התאגידים הגדולים ושל הבנקים
  

    הסעיף הכלכלי בספר הלבן מציע 
להגביר "להוריד את מס החברות כדי 

 הבטחת בתירוץ של". את הצמיחה
המפלגה הלאומית , היציבות הכלכלית

הסקוטית מציעה שהמטבע הלאומי 
וכדי , ימשיך להיות הלירה שטרלינג

תו  שבבעלו–את ההון הזר " להרגיע"
 מהתעשייה הסקוטית 80%-למעלה מ

 בכוונת המפלגה הלאומית לחתור –
  .לצרף את סקוטלנד לאיחוד האירופי

  

    מוריסון והקומוניסטים הסקוטים 
בלי בנק : " מתכון לאסוןהוסבורים שז

התקציב של , מרכזי ומטבע משלה
ידי סקוטלנד ימשיך להיקבע ב

 וקבעשימי ואילו . לונדוןהממשלה ב
, יום של הממשלה בלונדוןאת סדר ה

לאחר שמפלגת הלייבור תאבד את 
בעקבות פרישת , הרוב שלה בפרלמנט

  ".שמרנים הוהיי –סקוטלנד 
  

    מוריסון מציין כי תכנית הייצוב 
הכלכלית של האיחוד האירופי משנת 

 שסקוטלנד תצטרך לאמץ – 2012
 קובעת –כתנאי לחברות באיחוד 

, 0.5%שהגירעון השנתי לא יעלה על 
 60%וכי אם החוב הלאומי עולה על 

 מדי 5%- יש להפחיתו ב–ג "מהתמ
החוב של סקוטלנד עומד , כיום. שנה

, המשמעות היא. ג" מהתמ85%- על כ
 בתנאים שמציעה –שעצמאות 

 תגרור –המפלגה הלאומית הסקוטית 
  .קיצוצים ותכנית צנע קיצונית

  

ניתן היה לצפות , ת    נוכח זא
שהשמאל הרדיקלי בסקוטלנד יהיה 

ויקרא , מאוחד בהתנגדותו לספר הלבן
אולם . במשאל העם' לא'להצביע 

שמספר קבוצות שמאלניות , מסתבר
וטרוצקיסטיות דווקא קוראות להצביע 

תולות תקוות הן . במשאל העם' כן'
בהבטחה של המפלגה הלאומית 

- בשתכונס אסיפה מכוננת, הסקוטית
ומאמינות שבכוחה של אסיפה , 2016

זו לעצב את פניה של סקוטלנד 
 –אלא ששאלות קריטיות . העצמאית

דוגמת ההצטרפות לאיחוד האירופי 
ו וההישארות בגוש השטרלינג "ולנאט

 החודשים שלפני 15- ייקבעו ב–
  .כינוס האסיפה המכוננת

הסיבה המרכזית ,     להערכת מוריסון
רא להצביע לכך שהשמאל הקיצוני קו

זו ההתייצבות של , במשאל העם' כן'
 –שלוש מפלגות הממסד הבריטיות 

-השמרנים והליברל, הלייבור
 מאחורי הקריאה –דמוקרטים 

הקמפיין ששלוש . 'לא'להצביע 
תחת הסיסמא , מפלגות אלו מקדמות

אינו מציע אופק , "טוב יותר ביחד"
  .ובצדק, הזוכה לתמיכת השמאל
יחד עם , וטים    הקומוניסטים הסק

יזמו , מספר קבוצות שמאליות נוספות
הקורא , "עובדים ביחד"קמפיין בשם 

, במשאל העם הקרוב' לא'להצביע 
, אולם מציע אלטרנטיבה לספר הלבן

תכנית ": הספר האדום"בדמות 
השמה , לעצמאות של סקוטלנד

במרכז את האינטרסים של מעמד 
והנשענת על הרעיון של , העובדים

קמפיין , עם זאת. קדםפדרליזם מת
צנוע זה אינו זוכה בסיקור רב בכלי 

  .התקשורת הממסדיים
עצמאות , לטענת הטרוצקיסטים    "

ה מהלומה עבור ילסקוטלנד תה
. אומר מוריסון, "האימפריאליזם

התבוסה . אולם ההיפך הוא הנכון"
ההיסטורית של הממשלה בהצבעה 

לגבי , שהתקיימה בשנה שעברה
, ית נגד סוריהיציאה לפעולה צבא

התאפשרה רק בזכות התנגדותם של 
  ".חברי הפרלמנט הסקוטים למלחמה

שמציעים , אם כך,     מה האופק
 םזה תפקיד"? הקומוניסטים הסקוטים

של השמאל ושל האיגודים 
על , המקצועיים לנהל מערכה נמרצת

יש . בסיס ערכי הצדק החברתי
להסביר את אופיו המעמדי של 

, לעובדיםעוין ה, האיחוד האירופי
דמוקרטיה וחוסם כל אפשרות ל

  ".מהותית של החיים הכלכליים
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  א לילד הזה פיללנול
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בסקוטלנד לגבי משאל עםיערך  בספטמבר 18- ב
קומוניסטים הסקוטים ה ●ה  מבריטניהעצמאות
  זהעםבמשאל ' לא'מדוע יצביעו , מסבירים
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שירה מתמודדת 
  עם מצב מלחמתי

  
            אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןמאת 

  
    בחודש מאי יצא לאור הגיליון העשירי של כתב העת 

אסופה של , בין היתר, שכלל, דורי מנורדורי מנורדורי מנורדורי מנורבעריכת , !"הו"
אירוע . שירים במלאות מאה שנים למלחמת העולם הראשונה

בין היתר בגלל המלחמה , ההשקה של הגיליון החדש נדחה
בשנה הקרובה נקיים . "מנור אופטימי, ת הדחייהלמרו .בעזה
כיוון שהגיליון הנוכחי של ,  אירועים ברחבי הארץסדרת

אלא גם מציין מלאות עשור , הוא לא רק גיליון עשירי' !הו'
בכוונתנו לקיים גם . "מספר מנור, "להקמת כתב העת

כדי , דוגמת חנויות ספרים פרטיות, אירועים במקומות קטנים
  ".ה לקיים שיח אינטימישאפשר יהי

  
כיצד אתה רואה את העובדה שגיליון כיצד אתה רואה את העובדה שגיליון כיצד אתה רואה את העובדה שגיליון כיצד אתה רואה את העובדה שגיליון 
המוקדש לשירת מלחמת העולם הראשונה המוקדש לשירת מלחמת העולם הראשונה המוקדש לשירת מלחמת העולם הראשונה המוקדש לשירת מלחמת העולם הראשונה 

  ????פוגש את המלחמה בעזהפוגש את המלחמה בעזהפוגש את המלחמה בעזהפוגש את המלחמה בעזה
מדהים לראות עד כמה תכני הגיליון נהיו פתאום     

ברור שכאשר החלטנו להתייחס לתאריך . רלוונטיים יותר
ידענו שיש ,  שנים למלחמת העולם הראשונה100העגול של 

ימד אקטואלי לפרסום ראשון של תרגומים חדשים לשירים מ
  .מאותה המלחמה

כיצד מתמודדת : פני השטח שאלות עקרוניות לע    זה מציף 
האם יש אפשרות לכתוב שירה ? שירה עם מצב מלחמתי

והעיסוק , זמניות-אלה שאלות שהן על? פוליטית אפקטיבית
זו . פיותבמלחמת העולם הראשונה נותן לנו דוגמאות ארכיטי

זו מלחמה שאם . מלחמה שבשירים שלה אפשר למצוא הכול
זה שהיא , יש משהו טוב אחד שקרה כתוצאה מהזוועות שלה

שירי מלחמת העולם הראשונה  .עשתה נפלאות לשירה
 שמבחינה מוסרית הם איומים –כוללים שירים פטריוטיים 

. הם שירים נפלאים, למגינת הלב, אבל חלקם, ונוראים
  . יש גם שירים פציפיסטיים ושירים סאטיריים,במקביל

  
מכיל כותבים מכיל כותבים מכיל כותבים מכיל כותבים !" !" !" !" הוהוהוהו""""העשירי של העשירי של העשירי של העשירי של הגיליון הגיליון הגיליון הגיליון 

האם הייתה זו כוונתכם האם הייתה זו כוונתכם האם הייתה זו כוונתכם האם הייתה זו כוונתכם . . . . צעירים לצד מבוגריםצעירים לצד מבוגריםצעירים לצד מבוגריםצעירים לצד מבוגרים
        ????כשהרכבתם את תכני הגיליוןכשהרכבתם את תכני הגיליוןכשהרכבתם את תכני הגיליוןכשהרכבתם את תכני הגיליון

 להעמיד דור היא!" הו"המטרה המוצהרת שלנו בהקמת     
 לגלות ,בים על במת השירה והפרוזה העבריתחדש של כות

 ומוכשרים שלא היו מקבלים במה באופן כותבים חדשים
במכוון נמנענו מלפרסם יצירות . ולהאיר עליהם זרקור, אחר

שבלאו הכי יש להם במה בה , גם אם הם טובים, של כותבים
  .הם יכולים לפרסם מיצירותיהם לאורך זמן

אני בקשר טוב עם :     דוגמא נוספת לגישה המנחה אותנו
אם הייתי מבקש ממנו . אוהב את הכתיבה שלויהושע קנז ו

אבל . אני מניח שהוא היה נותן, !"הו"סיפור קצר עבור 
מה . דווקא תרגומים משלו לשירה צרפתית העדפתי לפרסם

יעשו שם , שעניין אותי זה שאנשים שבלאו הכי מפרסמים
מקפיד להציג גלריה חדשה של !" הו"כתב העת . משהו אחר

  . כותבים אופציונאלייםאפשרויות לכתיבה ושל

הגיליון צאת ערב חגיגי לכבוד 
, !"הו"כתב העת העשירי של 

בשעה ,  בספטמבר18', יום ה
בגינה של בית ביאליק , 20:00

). אביב-תל, 22ביאליק ' רח(
  .ח" ש45: כניסה

  
שלומי , קובי מידן: משתתפים

, ה בלזיצמןנינט טייב ומאי, שבן
יערה , דורי מנור, שמעון אדף

דרור , מתן חרמוני, ישחור
שחר , אילי אבידן, בורשטיין

, אפרת מישורי, אנה הרמן, דודו ניאו בוחבוט, מריו מרדכי
  . יאיר דברת, דורית שילה, סיון בסקין, מעין אבן, לילך נתנאל

  
  

  
  

  הּוגֹו ָּבאל הּוגֹו ָּבאל הּוגֹו ָּבאל הּוגֹו ָּבאל/    1916191619161916מחול המוות מחול המוות מחול המוות מחול המוות 
        
        
        

 יונתן שאבייונתן שאבייונתן שאבייונתן שאבי: : : : מגרמניתמגרמניתמגרמניתמגרמנית

 
 ֵהן ָּכ ָנמּות, ֵהן ָּכ ָנמּות

 ,ת יֹוָמם ָוַלִילָנמּו
 .ִנְתַמֵּסר ַלָּמֶות ִּכי הּוא ָנִעים

  עֹוד ֻמֵּכי ֲחלֹום–ֹּבֶקר 
  ּוְכָבר ִנְגַמר–יֹום 

 .ׁשֹוְכֵני ָעָפר,  ְּכָבר ָּבֹעֶמק–ֶעֶרב 
 

 ַהְּקָרב הּוא ָלנּו ְּכמֹו ּבֹוְרֵּדל
 ִמָּדם הּוא אֹור ִׁשְמֵׁשנּו

 .מֹוֵפת ָואֹות, ָמֶות ִסְסָמֵתנּו
 ֹזב ָנִׁשים ָוַטףַנעֲ 

 !ֵאין ָּבֶהם ִעְנָין
 !ִאם ַא ַרק ָעֵלינּו ָהָעם ִנְׁשָען

 
 ֵהן ָּכ ִנְרַצח, ֵהן ָּכ ִנְרַצח

 ִנְרַצח יֹוָמם ָוַלִיל
 .ֶאת ֵרֵעינּו ִּבְמחֹולֹות ֵמִתים

 !ָיֵגן ּגּוְפ ָעַלי, ָאח
 !ַהְרֵחב ָחְז, ָאח
 .ַאָּתה ֶׁשעֹוד ִּתֹּפל ֶאל מֹותְ , ָאח
 

 א ִנְתַרֵעם ְוא ִנְרֹטן
 ִנְׁשֹּתק יֹוָמם ָוַלִיל

 .ַעד ֶׁשִּיְתּפֹוֵקק ָהַאָּגן סֹוִפית
 ִמְׁשָּכֵבנּו הּוא ָקֶׁשה

 ֶלֶחם ָלנּו ָּתם
 .ַּגם ָהֵאל ַהּטֹוב ְמֹגָאל ַּבָּדם

 
נֹוֶדה ְל ,נֹוֶדה ְל, 

 ַמר ַקְיֶזר ַעל ַהֶחֶסד
 . ָקְרָּבןִּכי ָּבַחְרָּת ָּבנּו ְלמֹות
 ,ַׁשן ְל ְׁשַנת ְיָׁשִרים

 ַעד אֹוְת ָיִעיר
 .ֶׁשֶּדֶׁשא אֹותֹו ַמְסִּתיר, ֶּפֶגר ֶזה



    במאבק
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,  אנשי מילואים43התפרסם כי ) 12.9(    בשבוע שעבר 
שלחו , ל" של צה8200 מיחידת המודיעין ,קצינים וחיילים

בו הם , ן"ל ולראש אמ"לרמטכ, לראש הממשלהמכתב 
מודיעים כי יסרבו להמשיך לפגוע בפלסטינים ולהיות כלי 

 8200יחידה . להעמקת השלטון הצבאי בשטחים הכבושים
, על איסוף וציטוט לשיחות טלפון, תרבין הי, אחראית
והיא נחשבת למקבילה , לפקסים ולמיילים, לסמסים

 . האמריקאיNSA-הישראלית ל
קיימת תפיסה שהשירות בחיל המודיעין  ":נאמרבמכתב     

ותורם אך ורק לצמצום האלימות , נטול דילמות מוסריות
אולם במהלך השירות הצבאי למדנו . והפגיעה בחפים מפשע

המודיעין הוא חלק בלתי נפרד מהשליטה הצבאית כי 
המודיעין מאפשר שליטה מתמשכת על מיליוני . בשטחים

. ופלישה לרוב תחומי החיים, פיקוח מעמיק וחודרני, אנשים
מתדלקים עוד , לייםאכל אלה לא מאפשרים חיים נורמ

  ".ומרחיקים את סיום הסכסוך, אלימות
 

  דהמש כפר  בההפגנ
   נגד הריסות בתים

  
 
 
 

  
  

התקיימה הפגנה בהשתתפות מאות ) 13.9(    במוצאי שבת 
השוכן בין רמלה לבין , בני אדם בכפר הבלתי מוכר דהמש

נשאו שלטים שקראו , ביניהם ילדים רבים, תושבי הכפר. לוד
בהפגנה השתתפו . להכיר בבתי הכפר ולמנוע את ההריסות

ר הכנסת וביניהם חב, יהודים וערבים, ש"י וחד"גם פעילי מק
  .דב חנין

 עתרו לבית המשפט נגד צווי ההריסה  הכפרתושבי    
אולם מכיוון שאין צו מניעה , התלויים ועומדים מעל בתיהם

התושבים חוששים שההריסות יתבצעו , זמני נגד ההריסות
כ חנין פנה אל שרי הפנים "ח. עוד לפני הדיון בבית המשפט

ב בפנייתו כי יש וכת, וביטחון הפנים כדי לעכב את ההריסה
להתחיל ו, לאפשר בו בנייה מתוכננת ומאושרת, בכפרלהכיר 

  .לתת שירותים לתושבים

סיפרו החיילים כיצד פעילותם ,     בעדויותיהם שפורסמו
, המודיעינית סייעה לביצוע הפצצות מן האוויר ברצועת עזה

 חיל מרגלוכיצד ,  אזרחים חפים מפשעשגרמו למותם של
מבלי שיש , גע בפרטיותםולסטינים ופ פאחריהמודיעין 

  .חשדות או מידע מודיעיני מוקדם שיצדיק זאת
  

  ומרצים סטודנטים 
  נגד קיצוץ בתקציבי ההשכלה הגבוהה

  
  

ראשי המכללות הציבוריות , ראשי אוניברסיטאות    
) 7.9(והתאחדות הסטודנטים פנו במכתב לראש הממשלה 

השכלה בתקציבי ה מיליון שקלים 175של בעקבות הקיצוץ 
חורבן של תשתית במדובר בהרס ו: " והתריעו,הגבוהה

  ". ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל
מדובר בהחלטה אומללה שתיתן את " כי ,עוד כתבו    

משמעות הפגיעה היא נזק מתמשך . אותותיה לאורך שנים
במכתב  ".לפיתוח ולתעסוקה בישראל, ליזמות, לכלכלה

השכלה הגבוהה בשנים ערכת מהוזכרו קיצוצים שנעשו ב
  .ופגיעה במחקר" בריחת מוחות"בהן הייתה , 2009-2000

ציין , יונה חן' פרופ, ר ועד ראשי המכללות המתוקצבות"ו    י
כי הקיצוץ עלול לפגוע ברפורמות המתוכננות לטובת 

   .מורים מן החוץו ,נגישות סטודנטים, סטודנטים לקויי למידה
 

אביב -ותלפחם -י מאום אל"סניפי מק
  הפגינו בכביש ואדי עארה

חברים פחם -במועדון באום אלנפגשו , 13.9,     בשבת
א של המפלגה הקומוניסטית הישראלית עם "מסניף ת

 חברי הכנסת השתתפובמפגש . המקומיסניף מהעמיתיהם 
  . ועפו אגבריהןש דב חני"של חד

ים להרחבת המאבקים למען     חברי שני הסניפים דנו בדרכ
להעמקת ההשפעה הציבורית של , ד הגזענותם ונגהשלו

תרבותיים של -ש ולעריכת מפגשים פוליטיים"י וחד"מק
המשתתפים נטלו חלק באירוע הפתיחה של . יהודים וערבים

  .המוקדשת לעץ הזית, "העץ הנדיב"ת תערוכ
הביקור הסתיים בפהגנה משותפת נגד הגזענות ולהגנת     

 .פחם-אלשנערכה בצומת אום , הדמוקרטיה
  
  
  
  
  
  
  

   ולכל המשפחהנו מרדכי פריינדלחבר
  

  

  

  

 לבביות לרגלברכות 

  נשואי הנכדה

 

 י"תקווה של מק-פתחסניף 
  
  
  
  
  
  
  
  

ןן של לנישואיאיחולינו החמים   ן

  

 אליעד עם בחיר ליבה רעות

  שולמית ומרדכי פריינד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מכתב סרבנים בחיל המודיעין: לראשונה


